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эш белән тәэмин итүгә булышлык 

күрсәтү» өстенлекле төбәк программасын 

эшләү һәм тормышка ашыру буенча 

идарә итүче комитет оештыру турында»  

2018 ел, 23 гыйнвар, 30 нчы карарына 

үзгәрешләр кертү хакында  

 

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ: 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «2018 – 2025 елларга 

Татарстан Республикасында хезмәт җитештерүчәнлеген күтәрү һәм халыкны эш 

белән тәэмин итүгә булышлык күрсәтү» өстенлекле төбәк программасын эшләү һәм 

тормышка ашыру буенча идарә итүче комитет оештыру турында» 2018 ел, 23 

гыйнвар, 30 нчы карарына түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

карарның исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2017 – 2025 елларга Татарстан Республикасында хезмәт җитештерүчәнлеген 

күтәрү һәм халыкны эш белән тәэмин итүгә булышлык күрсәтү» өстенлекле төбәк 

программасын эшләү һәм тормышка ашыру буенча идарә итүче комитет төзү 

турында»;  

карарның преамбуласында «2018 – 2025» саннарын «2017 – 2025» саннарына 

алмаштырырга; 

1 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1. «2017 – 2025 елларга Татарстан Республикасында хезмәт 

җитештерүчәнлеген күтәрү һәм халыкны эш белән тәэмин итүгә булышлык 
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күрсәтү» өстенлекле төбәк программасын эшләү һәм тормышка ашыру буенча идарә 

итүче комитет төзергә; 

карарның 2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2. «2017 – 2025 елларга Татарстан Республикасында хезмәт 

җитештерүчәнлеген күтәрү һәм халыкны эш белән тәэмин итүгә булышлык 

күрсәтү» өстенлекле төбәк программасын эшләү һәм тормышка ашыру буенча идарә 

итүче комитет турында нигезләмәне расларга.»; 

әлеге карар белән расланган «2018 – 2025 елларга Татарстан Республикасында 

хезмәт җитештерүчәнлеген күтәрү һәм халыкны эш белән тәэмин итүгә булышлык 

күрсәтү» өстенлекле төбәк программасын эшләү һәм тормышка ашыру буенча идарә 

итүче комитет турында нигезләмәдә (алга таба – Нигезләмә):  

Нигезләмәнең исемен түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«2017 – 2025 елларга Татарстан Республикасында хезмәт җитештерүчәнлеген 

күтәрү һәм халыкны эш белән тәэмин итүгә булышлык күрсәтү» өстенлекле төбәк 

программасын эшләү һәм тормышка ашыру буенча идарә итүче комитет турында 

нигезләмә»; 

Нигезләмәнең 1.1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«1.1. «2017 – 2025 елларга Татарстан Республикасында хезмәт 

җитештерүчәнлеген күтәрү һәм халыкны эш белән тәэмин итүгә булышлык 

күрсәтү» өстенлекле төбәк программасын эшләү һәм тормышка ашыру буенча идарә 

итүче комитет (алга таба – Идарә итүче комитет) «2017 – 2025 елларга Татарстан 

Республикасында хезмәт җитештерүчәнлеген күтәрү һәм халыкны эш белән тәэмин 

итүгә булышлык күрсәтү» өстенлекле төбәк программасын эшләүне, раслауны һәм 

тормышка ашыруны башкаручы ведомствоара орган булып тора (алга таба – төбәк 

программасы).»; 

әлеге карар белән расланган «2018 – 2025 елларга Татарстан Республикасында 

хезмәт җитештерүчәнлеген күтәрү һәм халыкны эш белән тәэмин итүгә булышлык 

күрсәтү» өстенлекле төбәк программасын эшләү һәм тормышка ашыру буенча идарә 

итүче комитет составы исемендә «2018 – 2025» саннарын «2017 – 2025» саннарына 

алмаштырырга. 
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Премьер-министры                  А.В.Песошин 


